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REQUISITS DIRECTOR/A DE TESI DOCTORAL I DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA
PROGRAMA DE DOCTORAT DE MEDICINA 3139

1. REQUISITS DIRECTOR/A
Opció 1. Totes les persones incloses en el llista de directors/es de tesis del programa de doctorat de
Medicina. (No és necessari aportar cap documentació)
https://www.uv.es/medidocs/doctorado/dir_tesis.pdf
Opció 2. Professor/a permanent de qualsevol universitat espanyola que acredite:


Acreditar almenys un mínim d’un sexenni reconegut per la CNEAI en els darrers 10 anys.



O BÉ: Tenir antecedents de 5 tesis dirigides/codirigides.



O BÉ: Tenir un mínim de 5 contribucions rellevants, de las quals almenys 3 han de ser publicacions
científiques indexades o publicades en altres mitjans de reconegut prestigi en l'àrea, en els últims
10 anys.

Opció 3. Resta de casos:


Estar en possessió del títol de doctor/a amb almenys 1 any d'antiguitat.

I, també, complir almenys una de les condicions següents:
 Tenir antecedents de 5 tesis dirigides/codirigides.
 O BÉ: Tenir un mínim de 5 contribucions rellevants, de las quals almenys 3 han de ser publicacions
científiques indexades o publicades en altres mitjans de reconegut prestigi en l'àrea, en els últims
10 anys.
2. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER VALORAR OPCIONS 2 I 3
− Formulari específic: Sol·licitud d'autorització de director/a de tesi
A més, i segons el cas, cal acompanyar:
− Fotocòpia del títol de doctor/a (opció 3).
− Justificació sexenni en el cas de professorat d’altres universitats
− Documentació justificativa en el cas de tesis dirigides en altres universitats.
La tesi pot ser dirigida per més d’un doctor/a (màxim 3 directors/es excepcionalment) quan concórroguen
raons d’índole acadèmica o d’interdisciplinarietat del tema, que cal justificar i detallar la participació
concreta de cadascun dels directors/es en el pla d’investigació. És necessària l'autorització prèvia de la
comissió acadèmica del programa, que pot no acceptar aquesta possibilitat si considera que no beneficia el
desenvolupament de la tesi.
Tinga en compte que:
1. Si cap del directors/es de tesi proposats té vinculació amb la Universitat de València (professor), es
obligatori incloure en el projecte una proposta de tutor/a que SÍ ha d’estar vinculat al Departament o
Secció Departamental de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València associat
al Projecte/Pla d'Investigació.
2. Si algun dels directors/es de tesi proposats és professor de la Facultat de Medicina i Odontologia o de
la Universitat de València, serà innecessari proposar un tutor/a.

